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Information från Torrekulla
Golfklubb
Banrapport Torrekulla
Greenerna på Torekulla har i år lämnat mycket övrigt att önska.
Anledningarna är flera men framförallt drabbades vi av svampangrepp
under den varma hösten och vintern vilket tog ”död” på stora fläckar i
greenytan.
När sen våren kom, kall och torr, startade inte tillväxten alls enligt plan
eller förväntningar. Trots detta har vi hållit öppet för spel på undermåliga
greener men genom klippning och vältning har det ändå fungerat
hjälpligt om än inte i närheten av vad vi varit vana vid eller velat
erbjuda.
Arbetet med greenerna fortgår med oförminskad kraft i princip dagligen.
Vi stickluftar, gödslar, vattnar, vertikalskär och dressar men gräset har ju
inte velat växa. Så sent som förra veckan hade vi nattfrost vid flera
tillfällen och dagstemperatur som knappt nådde över 10 grader. En
konsekvens av läget är att vi erbjuder greenfee-spelare ett kraftigt
rabatterat pris men det är ju en klen tröst för oss medlemmar.
Spelintensiteten är relativt hög på Torrekulla vilket vi uppskattar men
självklart hade det varit roligt att bjuda på finare greener.
Vi slits ständigt mellan att platta ut ytan så gott det går för att gynna
spel eller att lämna gräset i fred med konsekvensen att det tar ännu
längre tid att få ytorna acceptabla.
I skrivande stund har vi, plötsligt, fått lite skön försommarvärme och nu
bör det hända saker med gräset. Vi följer effekten av våra åtgärder noga
och kommer att informera mer efterhand.
Övriga banfrågor
Ett antal projekt är identifierade som påverkar både spellinjer och estetik
och vi jobbar kontinuerligt efter den listan.

Många av er har säkert sett arbetet kring dammar och vattendrag vilket
kommer, inte bara att höja utseendet på banan, utan också förenkla och
förbättra skötseln vid dessa områden. Knappt hade vi fått fram
vattenspegeln vid hål tvås greenområde förrän ett gräsandspar flyttade
in. Mycket trevligt och det kommer att bli bättre och bättre.
På 4'an byggs en ny tee med konstgräs då vi har svårt att etablera gräs
på den kullen. Det kommer att bli både snyggt och ändamålsenligt.
Ett liknande arbete kommer att göras på främre tee hål 1 och hål 10.
Ny trappa är byggd till Tee III/IIIV på hål 4
Renoveringen av vägen ner från hål 10 är påbörjad vilket även gäller
bilvägen från hål 5 till hål 6.
Många gäster kommenterar att det är svårt att hitta mellan vissa hål och
en banguide är nu producerad och finns i receptionen. För att
komplettera den kommer också ytterligare vägvisningsskyltar att sättas
upp.
För övrigt röjs det oerhörda mängder sly och oönskad växtlighet över
hela banan för att ytterligare höja både spelvärdet och utseendet.

För att läsa tidigare utskickade nyhetsbrev, läs på hemsidan. Under fliken
klubben finns nyhetsbreven upplagda.

Ett nyhetsbrev är enda sättet som vi snabbt kan nå ut till samtliga medlemmar i klubben.
Håll därför koll på klubbens nyhetsbrev till dig, här kommer information som gäller alla.
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